Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201616254_Z
Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

Sídlo:

Ulič 96, 06767 Ulič, Slovenská republika

IČO:

00492531

DIČ:

2020511845

IČ DPH:

SK2020511845

Číslo účtu:

SK81 0200 0000 0000 0510 2532

Tel:

0577694121

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Freight consulting s. r. o.

Sídlo:

Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

47204052

DIČ:

2023820568

IČ DPH:

SK2023820568

Číslo účtu:

SK6811000000002926896874

Tel:

+421 911 313253

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Prepravné služby

Kľúčové slová:

Prepravné služby (listnatých hranolov)

CPV:

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 60100000-9 - Služby cestnej dopravy

Druh/y:

Služba

Kategória služieb:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Predmetom zákazky je poskytnutie „Prepravnej služby“ spojenej s prepravou sušeného a surového materiálu (listnatých
hranolov).
• Prepravná služby - kamiónová doprava

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Predpokladaná množstvo:

cca. 320 m3 (11 jázd do konca roka 2016)

Predpokladaná množstvo:

je iba orientačné, môže sa meniť na základe odbytu

Podmienky prepravy - suchý materiál:

do 48 hodín odo dňa odoslania objednávky resp.
oznámenia prepravcovi.
067 61 Stakčín, Slovenská republika

Miesto nákladky:
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Minimum

Maximum

Presne

Miesto vykládky:

Veselí,

Podmienky prepravy - surový materiál:

Miesto nakládky:

do 24 hodín odo dňa odoslania objednávky resp.
oznámenia prepravcovi. (z dôvodu praskania hranolov, čím
dochádza k ich znehodnoteniu a následných reklamácií)
067 61 Stakčín, Slovenská republika

Miesto vykládky:

Veselí, Lány 1182, Česká republika ( cca. 459 km)

Nákladka:
Predpokladané prepravné množstvo (na náves):

je realizovaná objednávateľom v pracovných hodinách
(od 7:00 do 15:00 hod.)
suché hranolky: do 28,5 m3

Predpokladané prepravné množstvo (na náves):

surové hranolky: do 18,5 m3

2.4

Lány 1182, Česká republika ( cca. 459 km)

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
V prípade nedodržania hore uvedených podmienok pri plnení rámcovej dohody - Objednávateľ má právo odstúpiť od rámcovej
dohody uzatvorenej prostredníctvom EKS.
Nedodržanie hore uvedených podmienok bude Objednávateľ považovať za hrubé porušenie zmluvných podmienok medzi
Objednávateľom a Dodávateľom následkom čoho bude zrušenie rámcovej dohody a pridanie negatívnej referencie (Dodávateľovi) na
EKS.
Cena bude stanovená za 1 km bez DPH.
Prepravca musí byť poistený pred rizikami náhodného poškodenia, zničenia a straty tovaru počas prepravy.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Snina

Obec:

Ulič

Ulica a číslo:

Ulič 96

Čas / lehota plnenia zmluvy:
12.7.2016 10:00:00 - 31.12.2016 15:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

km

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
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4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1,05 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1,26 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 30.6.2016 9:03:06
Objednávateľ:
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Freight consulting s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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